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Xülasə. Məqalədə Cənubi Qafqazın sovet respublikalarının və Şimali 

Qafqazın muxtar qurumlarının əhalisinin İkinci dünya müharibəsində 

iştirakı, səfərbərlik planlarının icra edilməsi, Qafqaz regionunun lend-liz 

üzrə daşımalarda, cəbhənin duru yanacaqla təmin edilməsində rolu 

araşdırılmışdır. Milli legionların təşkili, erməni millətçilərinin faşist 

Almaniyası ilə əməkdaşlığı məsələsinə də xüsusi diqqət yetirilmişdir. 
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Abstract. The paper analyses the participation of 

the population of the Soviet republics of the South 

Caucasus and the autonomous formations of the 

North Caucasus in World War II, the 

implementation of mobilization plans, the role of 

the Caucasian region in the transportation of goods 

under Lend-Lease, providing the front with liquid 

fuel. Special attention was paid to the organization 

of national legions and the cooperation of 

Armenian nationalists with fascist Germany. 
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Резюме. В статье исследуется участие 

населения советских республик Южного 

Кавказа и автономных образований Северного 

Кавказа во Второй мировой войне, реализация 

мобилизационных планов, роль Кавказского 

региона в транспортировке грузов по ленд-

лизу, обеспечении фронта жидким топливом. 

Особое внимание было уделено организации 

национальных легионов и сотрудничеству 

армянских националистов с фашистской 

Германией. 

Ключевые слова: Азербайджанская ССР, 

Грузинская ССР, Армянская ССР, автономные 

образование Северного Кавказа, мобилизация, 

национальные легионы, сотрудничество с 

фашистской Германией. 

 

1. Giriş 

Bütün dövrlərdə müharibə başlanan zaman dövlətin ilk həyata keçirdiyi ən önəmli və 

təxirəsalınmaz tədbirlərdən biri səfərbərlik elan edilməsi və onun icrası olmuşdur. 

Səfərbərliklə bağlı hər bir dövlətin özünəməxsus qanunları olsa da, müharibə şəraitindən asılı 

olaraq zaman-zaman bu qanunlara dəyişikliklər edilmiş, hərbi əməlliyyatların miqyasına, 

gedişinə uyğun olaraq tənzimlənmişdir. 
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Bəşər tarixinin ən qanlı savaşı olan İkinci dünya müharibəsində 61 dövlət iştirak 

etmişdi. O zaman dünyada 73 dövlət mövcud olduğunu nəzərə alsaq, əksər dövlətlərin 

müharibəyə qoşulduğuaydın olar. Bütövlükdə 1700 milyon insanın yaşadığı 40 dövlətin 

ərazisində, yəni insan yaşayan ərazilərin 80 faizində hərbi əməliyyatlar baş vermişdi [1]. 

Müharibədə iştirak etmək üçün 110 milyon insan səfərbər edilmişdi. Onlardan 65 milyonu 

həlak olmuşdu. SSRİ-nin bu müharibədə canlı itkilərinin sayı 25 milyondan artıq olmuşdu  

Faşist Almaniyasının 1941-ci il iyunun 22-də SSRİ-yə qəfil hücumu ilə Sovet İttifaqı, 

o cümlədən onun tərkibindəki Qafqaz respublikaları və muxtar qurumları İkinci dünya 

müharibəsinə cəlb olundular. SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti sədri Mixail Kalinin 

tərəfindənhəmin gün imzalananfərmanla iyunun 23-dən ümumi səfərbərlik elan edildi. İlk 

növbədə 14 yaş qrupu (1905-1918-ci illərdə doğulanlar) üzrə 14 hərbi dairədə hərbi 

mükəlləfiyyətlilərin səfərbərliyə alındığı elan edildi. Elə birinci həftədə 5 milyon adam 

səfərbərliyə alındı [2, c.271]. Bu da döyüşən ordunun şəxsi heyətini 2 dəfə artırmağa imkan 

verdi. Müharibənin ilk günlərində Azərbaycanda 40 min nəfər cəbhəyə getmək üçün 

Respublika Hərbi Komissarlığına müraciət etdi [3, s.13; 4, s.23-24]. 

Müharibə ərəfəsində SSRİ əhalisinin ümumi sayı 196,7 milyon nəfər, o cümlədən kişi 

əhalisinin sayı 93 milyon idi. Onlardan səfərbərlik yaşında (18-50 yaş arasında olanlar) 45 

faiz vəya 41,85 milyon nəfər idi. Bu insanlardan da 10 milyondan çoxu səhhətinə, müdafiə 

əhəmiyyətli müəssisələrdə, nəqliyyatda çalışdıqlarına görə, bir qismi də ağır cinayət 

törətdikləri və cəza çəkdikləri üçün səfərbərliyə alınmamalı idilər. Səfərbərliklə bağlı qanuna 

görə texniki təmayüllü təhsil ocaqlarının tələbələri (onlar müdafiə sənayesi müəssisələrində 

işə cəlb edilirdilər – Q.Ə.), traktorçu və kombaynçılar, müəllimlər, hərbi məhsul istehsal edən 

müəssisələrin mühəndis-texnik heyəti möhlət hüququna malik olduqları üçün müharibənin 

əvvəlində hərbi xidmətə çağrılmadılar [5]. Bundan əlavə, səfərbərlik işləri düşmənin sürətli 

hücumu şəraitində keçirildiyi üçün 1941-ci ilin iyun-noyabr aylarında 5 milyondan çox 

çağırışçı işğal edilmiş ərazilərdə qalmışdı. Bütövlükdə 1941-ci il iyunun 22-dən 1945-ci il 

mayın 1-nə kimi 29,6 milyon nəfər səfərbərliyə alındı ki, onların da 21,2 milyonu RSFSR-in 

payına düşmüşdü. 

RSFSR-in tərkibindəki Şimali Qafqaz muxtar qurumlarında da kütləvi səfərbərlik 

həyata keçirildi.1941-ci ilin yayındaŞimali Qafqaz muxtar qurumlarının daxil edildiyi Şimali 

Qafqaz hərbi dairəsindən (ŞQHD) səfərbərliyə alınanlar hesabına təcili hərbi hissələr təşkil 

edilib döyüş bölgələrinə aparılmasına başlandı. ŞQHD-nə Rostov vilayəti, Krasnodar və 

Stavropol diyarları, Kabarda-Balkar MSSR, Çeçen-İnquş MSSR, Dağıstan MSSR, Şimali 

Osetiya MSSR, Kalmık MSSR, Qaraçay Muxtar Vilayəti (MV), Çərkəz MV və Həştərxan 

vilayəti daxil idilər.Müharibənin başlanğıcında ŞQHD-də 19-cu ordu təşkil edildi və cəbhəyə 

göndərildi [6, c.34].  

1941-ci il dekabrın 31-nə kimi təkcə Krasnodar diyarından səfərbərliyə alınanlar 

hesabına 1 atıcı və 1 tank korpusları, 3 atıcı, 1 dağ-atıcı, 1 tank, 1 aviasiya diviziyaları, 6 hərbi 

məktəb komplektləşdirildi. Bütövlükdə isə 1942-ci ilin iyul ayına kimi Krasnodar diyarından 
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600 min nəfər və ya əhalinin 20 faizi səfərbərliyə alındı. Müharibənin ilk aylarında Şimali 

Osetiya MSSR-dən 40 min, Çeçen-İnquş MSSR-dən 17 min, Kabarda-Balkar MSSR-dən 25,3 

min, Qaraçay MV-dən 15,6 min, Adıgey MD-dən 20 min nəfər səfərbərliyə alındı[6, c.38]. 

1941-1945-ci illərdə Qafqaz respublikaları, diyar, vilayət və muxtar qurumlarında 

səfərbərlik keçirilməsi nəticələri aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl aşağıdakı mənbələr əsasında 

tərtib edilmişdir: 3; 4; 6; 7; 8; 9) əks olunmuşdur: 

 

Diyar, vilayət və muxtar qurumlar 1939-cu il siyahı-

yaalmasına görə 

əhalisinin sayı 

1941-1945-ci il-lərdə 

səfərbərliyə alınanların 

sayı 

1941-1945-ci 

illərdə həlak 

olanların sayı 

Gürcüstan SSR   3 540 000    700 000   300 000 

Azərbaycan SSR   3 205 200    700 000   420 000 

Ermənistan SSR   1 370 000    400 000   200 000 

Cənubi Qafqaz üzrə cəmi 8 115 200 1740 000 920 000 

Krasnodar diyarı 3 172 674 700000 469 255 

O cümlədən Adıgey MD 241 799 80 000 30 543 

Orconikidze(1943-cü ildən 

Stavropol) diyarı 

1 950 887 320 000 200 000 

O cümlədən Qaraçay MV (1943-cü 

ilin sonuna kimi) 

150 303 15 600  

 

O cümlədən Çərkəz MV 92 898        ... Hər iki MV üzrə 

cəmi 

    21 570 

Rostov vilayəti 2 892 580 665 500 334 200 

Dağıstan MSSR 930 416 180 000 90 000 

Kabarda-Balkar MSSR (1944-cü 

ildən Kabarda MSSR) 

359 219 70 000 32 000 

Şimali Osetiya MSSR      408 205 89 934 45 500 

Kalmık MSSR (1944-cü ilə kimi) 220 684 25 747 9 026 

Çeçen-İnquş MSSR (1944-cü ilə 

kimi) 

697 009 44 000          ... 

Şimali Qafqaz üzrə cəmi 10 631 674 2 095 181 1 179 981 

 

Cədvəldən göründüyü kimi bütün Qafqazda səfərbərlik plan üzrə getmiş, hərbi xidmətə 

çağırış planları yerinə yetirilmişdi. Azərbaycandan 700 min, Gürcüstandan 700 min, 

Ermənistandan 200 min (SSRi-nin digər bölgələrindən hərbi xidmətə çağrılmış ermənilərlə 

birlikdə 400 min) adam səfərbərliyə alınmışdı.Döyüşən ordu üçün ehtiyat qüvvələri 

hazırlamaq məqsədilə xalq ordusu dəstələri təşkilinə də başlanmışdı. Təkcə Azərbaycanda 

1941-ci il iyunun 22-dən avqustun 14-nə kimi 186704 nəfər xalq ordusu dəstələrinə 

yazılmışdı [10, s.52]. 

Şimali Qafqaz xalqlarının nümayəndələri çox zaman könüllü şəkildə hərbi 

komissarlıqlara müraciət edir, cəbhəyə göndərilmələrini xahiş edirdilər. Müharibə 
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başlandıqdan sonrakı ilk 5 gündə Dağıstan MSSR-dən 3,5 min adam könüllü şəkildə döyüşən 

orduya qoşulmuşdu [9, c.17].   

Sovet İttifaqını İrana hərbi qüvvə yeritməsi ilə əlaqədar Azərbaycan SSR-də yüksək 

vəzifəli şəxslərin səfərbərliyə alınması da həyata keçirilmişdi. Bu zaman 3816 nəfər mülki 

şəxs, o cümlədən 182 nəfər partiya və sovet orqanlarının rəhbər işçisi, 760 nəfər təhlükəsizlik, 

prokurorluq və milis orqanlarının məsul işçisi səfərbərliyə alınmışdı [10, s.50]. 

Azərbaycandan cəbhəyə gedənlərdən 420 mini, Gürcüstandan 300 mini, Ermənistandan 

200 mini həlak olmuşdu. Gürcüstanda və Ermənistanda hərbi xidmətə çağırış zamanı 

müsəlman-türk əhalinin, xüsusən də azərbaycanlıların içərisindən möhlət hüququ olanların, 

əsgəri xidmətə yaşı çatmayanların səfərbərliyə alınması geniş tətbiq edilmişdi. Qatı millətçi 

xadimlər bu yolla etno-demoqrafik vəziyyəti öz xalqlarının xeyrinə dəyişməyə çalışmışdılar. 

Məsələn, müharibə başladıqdan sonra o zaman Gürcüstanda yaşayan 158 min Ahıska 

türkündən 46 mini, yəni 15-65 yaşlarında olan bütün kişilər səfərbərliyə alınmış, onlardan 26 

mini müharibədə həlak olmuşdu [11, c.170]. Geri dönənlərin də çoxu döyüşlərdə yaralanmış 

və şikəst qalmışdı. Ermənistan SSR-in o zamankı rəhbərliyi də yerli azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı bu cür qəddar davranmışdı. 

Müharibənin əvvəlində Dağıstanın 840 min əhalisi var idi ki, onun da 130 min nəfəri 

cəbhəyə göndərildi [9, c.18].  Şimali Qafqazda yerli əhali hesabına 16 milli hərbi hissə, o 

cümlədən Çeçen-İnquş MSSR-də 114-cü, Kabarda-Balkar MSSR-də 115-ci süvari diviziyalar 

təşkil edildi. Müharibə başlandığı zaman Qaraçay Muxtar Vilayətində 80 min qaraçaylı 

yaşayırdı, onların 15,6 mini səfərbərliyə alındı, daha 2 min qadın və kişi qırıcı fəhlə 

batolyonlarına və arxa cəbhə işlərinə cəlb edildi. 9 min qaraçaylı cəbhələrdə həlak oldu [6, 

c.78].  

Kütləvi səfərbərlik prosesində hərbi xidmətə çağırışdan yayınanlar da var idi. 1941-ci 

ilin sonuna kimi Şimali Qafqazda 13 min dezertir müəyyən edilmişdi. Bütün Sovet İttifaqı 

üzrə müharibə illərində 376,3 min adamın dezertir kimi məhkum edildiyini, 212,4 min 

dezertirin axtarışının nəticə vermədiyini [6, c.86] nəzərə alsaq, Şimali Qafqaz üzrə 

müharibədən yayınanların sayının o qədər də çox olmadığı aydınlaşar. 

Qafqaz respublikaları İkinci dünya müharibəsi dövründə Sovet İttifaqının cənub 

sərhədlərinin qorunması və 1941-ci ilin noyabr ayından isə İran ərazisi vasitəsilə ABŞ və 

İngiltərənin göndərdiyi lend-liz üzrə  yüklərin daşınması sahəsində böyük rol oynamışdılar. 

Xüsusən lend-siz üzrə 1941-1945-ci ildə SSRİ-yə göndərilən silah-sursat, hərbi texnika və 

digər yüklərin 24 faizi məhz İran-Qafqaz marşutu ilə qəbul edilmişdi. 1942-ci ildə bu 

göstərici 29 faiz, 1943-cü ildə isə 34 faiz olmuşdu [12, с.285]. 

İkinci dünya müharibəsinin ilk dövründə, xüsusən 1941-ci ildə Sovet qoşunlarının 

sürətlə geri çəkilməsi zamanı əsir düşən sovet əsgərlərindən alman komandanlığı Sovet 

ordusuna qarşı döyüşmək üçün “Şərq legionları” adlı hərbi hissələr təşkilinə başladı. Sovet 

ordusunun əsir düşmüş hərbçilərinin bir hissəsinin almanlarla əməkdaşlığa razılıq verməsinin 

başlıca səbəbi əsir düşərgələrində qeyri-insani şəraitin hökm sürməsi, aclıqdan və xəstəlikdən 
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kütləvi ölüm halları idi. Onlar sağ qalmağın yeganə yolunu almanlara qulluq etməkdə 

görürdülər. Əsirlərin bir qrupu isə, alman təbliğatının təsiri ilə Azərbaycan, Ermənistan və 

Gürcüstanın 1920-1921-ci illərdə itirilmiş müstəqilliyini bərpa etmək üçün, həmçinin Sovet 

rejimindən, kütləvi repressiyalardan narazı qaldıqları üçün könüllü surətdə alman 

komandanlığı ilə əməkdaşlığa başlamışdılar.  

Qafqazdan olan sovet hərbi əsirlərini alman ordusu tərkibində vuruşmağa təşviq etmək 

məqsədi iləPolşada və Ukraynanın Poltava vilayətində xüsusi məntəqələr yaradıldı. 

Mirqorodda legionların ümumi ştabı və tərcüməçi kursları yerləşirdi. Gürcü legionu – 

Qadyaçda (komandiri – mayor Enqxolm), erməni legionu – Loxovitsdə (komandiri 

podpolkovnik Ristov) yaradılırdı. Şimali Qafqazlılardan ibarət legion – Mirqorodda 

(komandiri – kapitan Olbix), Azərbaycan legionu  Prilukada (komandir– mayor Xofer)  təşkil 

edilirdi.1942-ci ildə Polşadan Şərq cəbhəsinə (Sovet-alman cəbhəsi– Q.Ə.) 6 gürcü, 6 erməni, 

3 Şimali Qafqaz, 2 Azərbaycan taburu yola salındı. Hər taburda 800- 1000 hərbçi var idi [13, 

с.160-161]. 

III Reyx üçün savaşmış və xüsusi qəddarlıq göstərməsi ilə məşhur olan “Erməni 

legionu” ilk vaxtlar 11 taburdan ibarət idi və sıralarında 8 min hərbçi vardı. Sonrakı dövrdə 

onların sayı 30 minə çatdı[14]. Legiona İkinci dünya müharibəsi dövründə  “Yəhudi ovçusu” 

kimi mənfur ad almış general Dro (Drastomat Kanayan) başçılıq edirdi. O, daha öncə – 1918-

1920-ci illərdə də İrəvan quberniyasında, Zəngəzurda dinc azərbaycan əhalisini xüsusi 

amansızlıqla qətlə yetirmişdi.General Dronun çağırışı ilə 30 minə qədər erməni Hitlerin 

nasizm ideologiyası uğurunda faşist Almaniyasının ordusuna qatılmışdı [15, s.47]. Onlara SS 

və alman təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən xüsusi təlimlər keçirilmişdi. Erməni legionuna 

daxil olan taburlar əsasən Krım, Şimali Qafqaz, Polşa və Hollandiyada hərbi xidmət keçmiş, 

yəhudilərə qarşı qanlı əməliyyatlarda fəal iştirak etmişdilər. 

Sovet ordusunun əsir düşmüş erməni hərbçilərindən təşkil edilmiş ilk erməni 

taburlarında biri 812-ci tabur  idi. Bu taburun yaradılmasında  Alfred Muradyan və Armik 

Camalyan fəal iştirak etmiş, sonra da ona rəhbərliketmişdilər. Armik Camalyan Ermənistan 

Respublikasının 1918-1919-cu illərdə Xarici işlər naziri olmuş Arşak Camalyanın oğlu idi 

[16]. 

“Erməni legionu”nun təşkilində ermənilərin alman-faşistlərlə yaxınlığına ideoloji dəstək 

verən Qaregin Njde (Ter-Harutyunyan) çox mühüm rol oynamışdı. O həm də Krım 

yarımadası alman-faşist qoşunları tərəfindən işğal edilən zaman yerli dinc əhaliyə, xüsusən 

yəhudilərə və karaimlərə qanlı divan tutulmasında fəal iştirak etmişdi. Məhz onun 

təbliğatçıları sonderkommandodan olan alman hərbçilərini yarımadanın sakinlərini kütləvi 

şəkildə məhv etməyə təşviq etmişdilər. Belə ki, 1941-ci ilin sonlarında Njde tərəfindən 

hazırlanan bir hesabatda yazılmışdı: “1941-ci il noyabrın 16-dan dekabrın 15-dək 17145 

yəhudi, 2504 karaim və 834 qaraçı edam edilibdir. Simferopol, Yevpatoriya, Aluşta, Kerç, 

Feodosiya yəhudilərdən təmizlənibdir” [18, c.66]. 

https://azvision.az/tag/Qafqaz
https://azvision.az/tag/Pol%C5%9Fa
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L.Beriya 1944-cü il mayın 29-da İ.Stalinə göndərdiyi məxfi məlumatda Krımda 

ermənilərin alman komandanlığı ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini bildirmişdi. Məlumatda qeyd 

edilmişdi ki, general Dronun başçılıq etdiyi “Dromedar” təşkilatı Krımda yaşayan 10 minə 

qədər erməninin almanların xeyrinə kəşfiyyat aparan qruplara cəlb etmişdi. Erməni kəşfiyyat 

və diversiya qrupları Krımda və Şimali Qafqazda Qırmızı Orduyaqarşı təxribatlar 

törətmişdi.Məxfi məlumatda Dronun “Erməni legionu” yaradılmasında əsas rol oynadığı 

xüsusi vurğulanmışdı [18, c.67]. 

İkinci dünya müharibəsi zamanı 30 minə qədər gürcü “Gürcü milli legionu”nda xidmət 

etmişdi. “Gürcü milli legionu”na knyaz Mixail Sulukadze komandanlıq etmişdi. Hitler 

Almaniyasının yardımı ilə Gürcüstanın müstəqilliyinə ümid edən Gürcüstan Demokratik 

Respublikası xadimləri və hərbçilərinin bir hissəsi bu legionun yaradılmasında iştirak 

etmişdilər [19, c.71]. 

Hitler Almaniyası tərəfindən müharibədə iştirak edən azərbaycanlıların və Qafqazın 

digər müsəlman xalqlarından olan hərbi əsirlərin ümumi sayı 40 minə qədər idi. Ona görə də 

onların qatıldığı hərbi birlik ilk vaxtlar “Qafqaz-müsəlman milli legionu”adlanırdı. Bu legiona 

Sovet ordusunun keçmiş mayoru  Əbdürrəhman Fətəlibəyli (Düdənginski) başçılıq edirdi [20, 

c.27]. Legionun formalaşdırılmasında Hitler Almaniyasının yardımı ilə Azərbaycanın 

müstəqillik qazanacağını düşünən AXC hökumətində Ədliyyə naziri olmuş X.Xasməmmədov 

və digər mühacir xadimlər iştirak etmişdilər. 1942-ci ilin yayında  bu legionda xidmət edən 

dağıstanlıları və Qafqazın digər müsəlman xalqlarından olan hərbçiləri ayırdılar. O zamandan 

da  “Azərbaycan legionu” adlandı. 

Əlbəttə yüzminlərlə qafqazlı Sovet ordusunun tərkibində İkinci dünya müharibəsi 

cəbhələrində, düşmən arxasında partizan dəstələrində igidliklə savaşmışdılar. Qafqaz 

diyarından faşizmə qarşı döyüşənlərlə müqayisədə, faşizmlə əməkdaşlıq yolunu seçənlər cüzi 

azlıq təşkil edirdilər. Qafqaz respublikalarının əhalisi, bu diyarda yaşayan xalqlar Sovet 

ordusunun tərkibində İkinci dünya müharibəsində faşizmə qarşı müharibədə fəal iştirak etmiş, 

ümumi qələbəyə böyük töfhə vermişdilər. 
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